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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

              

Από το Πρακτικό της 32ηης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Ληξουρίου την 12η Σεπτεμβρίου 2022. 
 

           ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 241/2022 (εκτός ημερήσιας διάταξης) 
«Έγκριση μελέτης καθορισμός του  τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο:  

«Προμήθεια και εγκατάσταση μιας προκατασκευασμένης μεταλλικής κυλινδρικής 
υδατοδεξαμενής βαρέους τύπου χωρητικότητας 1000 m3 στην περιοχή Μασπάλι 

της Κοινότητας Κατωγής  Δήμου Ληξουρίου» συνολικού προϋπολογισμού 
99.200,00€ με τη δαπάνη Φ.Π.Α.» 

 
Στο Ληξούρι σήμερα 12η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. 
πραγματοποιήθηκε η 32η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Ληξουρίου, δια ζώσης  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Γερ. & Αθηνάς 
Τζουγανάτου, 1ος όροφος) στην οδό Παπά Χαρ. Γραικούση, σύμφωνα με το άρθρο 
75 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 
78 του Ν.4954/2022,ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.6903/08-09-2022 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018(ΦΕΚ133/19-7-2018).  
Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 δεδομένου ότι σε 
σύνολο επτά(7) μελών, βρέθηκαν παρόντες οι πέντε (5) και ονομαστικά: 
 
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος)                   1.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ                                                                         
2. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΩΤ.ΓΑΛΑΝΟΣ                  2.ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ                   
3. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΛΤΕΡΑΣ                                                       
4.  ΝΤΙΟΥΑΝΙ ΓΑΛΕΜΠ   
5.  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΥΚΕΡΗΣ                                    (αν και νόμιμα είχαν προσκληθεί) 

                                         
 

Στην συνεδρίαση δήλωσε ότι συμμετέχει και η Κατερίνα Ελευθεράτου, υπάλληλος του 
Δήμου Ληξουρίου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.  
Ακολούθως ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Κατσιβέλης εισηγήθηκε το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας 
διάταξης: «Έγκριση μελέτης καθορισμός του  τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο:  
«Προμήθεια και εγκατάσταση μιας προκατασκευασμένης μεταλλικής κυλινδρικής 
υδατοδεξαμενής βαρέους τύπου χωρητικότητας 1000 m3 στην περιοχή Μασπάλι της 
Κοινότητας Κατωγής  Δήμου Ληξουρίου» συνολικού προϋπολογισμού 99.200,00€ με τη 
δαπάνη Φ.Π.Α.» και έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής σχετική εισήγηση 
της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών   (αριθμ. πρωτ.6356/22-08-2022) η οποία στάλθηκε και 
ηλεκτρονικά στα μέλη προκειμένου να τοποθετηθούν και η οποία έχει ως εξής: 

 

             

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  

  ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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 « Θέμα: Έγκριση μελέτης καθορισμός του  τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με 
τίτλο:  «Προμήθεια και εγκατάσταση μιας προκατασκευασμένης μεταλλικής 
κυλινδρικής υδατοδεξαμενής βαρέους τύπου χωρητικότητας 1000 m3 στην περιοχή 
Μασπάλι της Κοινότητας Κατωγής  Δήμου Ληξουρίου» συνολικού προϋπολογισμού 
99.200,00€ με τη δαπάνη Φ.Π.Α.» 

«Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι Προμήθεια και εγκατάσταση μιας 
προκατασκευασμένης μεταλλικής κυλινδρικής υδατοδεξαμενής βαρέους τύπου 
χωρητικότητας 1000 m3 στην περιοχή Μασπάλι της Κοινότητας Κατωγής  Δήμου 
Ληξουρίου  σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 43/2022  μελέτης. 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια μιας μεταλλικής δεξαμενής 
ύδρευσης χωρητικότητας 1.000 κυβικών μέτρων μαζί με την υποδομή  έδρασής  της.  

Η τοποθέτηση της συγκεκριμένης μονάδας θα γίνει στην περιοχή Μασπάλι της 
Κοινότητας Κατωγής του Δ. Ληξουρίου εξυπηρετώντας τις αυξημένες ανάγκες 
ύδρευσης την εν λόγω περιοχής ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που 
παρουσιάζονται έντονα προβλήματα λειψυδρίας. Η τοποθέτηση της συγκεκριμένης 
μονάδας θα γίνει σε χώρο που έχει εκμισθώσει  η ΔΙΑ.Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ 

Η προμήθεια  με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση μιας 
προκατασκευασμένης μεταλλικής κυλινδρικής υδατοδεξαμενής βαρέους τύπου 
χωρητικότητας 1000 m3 στην περιοχή Μασπάλι της Κοινότητας Κατωγής  Δήμου 
Ληξουρίου  » της αριθ. 43/2022 μελέτης είναι προϋπολογισμού 80.000,00 € και 
συνολικής δαπάνης  99.200,00€ ( με Φ.Π.Α.)  

Η χρηματοδότηση της προμήθειας  θα γίνει με επιχορήγηση από το Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 
4781/25.6.2021 αίτημα χρηματοδότησης του Δήμου Ληξουρίου για την προμήθεια 
υδατοδεξαμενής 1000 m3 για την Κοινότητα Κατωγής του Δήμο Ληξουρίου καθώς 
και την προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης για την Κοινότητα Κουβαλάτων του  
Δήμου Ληξουρίου και την με αριθμ. 4121.41-04/1300/8.7.2021 απόφαση του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γενική Γραμματεία Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής , με την οποία εγκρίθηκε η επιχορήγηση του Δήμου Ληξουρίου 
«για την προμήθεια και εγκατάσταση μιας προκατασκευασμένης μεταλλικής 
κυλινδρικής υδατοδεξαμενής βαρέους τύπου χωρητικότητας 1000 m3 στην περιοχή 
Μασπάλι της Κοινότητας Κατωγής και για την προμήθεια μιας μονάδας 
αφαλάτωσης δυναμικότητας 50 m3/d στην Κοινότητα Κουβαλάτων».4122.78-
0/701/15-4-2021 Απόφαση  της Γενικής Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής που αφορά «Επιχορήγηση του Δήμου Ληξουρίου»  

Ο Δήμος Ληξουρίου είναι υπόλογος διαχειριστής της ανωτέρω πίστωσης και 
δεδομένου  ότι πράξη  αποσκοπεί  , στην προμήθεια  μιας προκατασκευασμένης 
μεταλλικής κυλινδρικής δεξαμενής αποθήκευσης πόσιμου νερού χωρητικότητας 
1.000m3 με την υποδομή της για την εγκατάσταση της και λειτουργία της. 

Στοιχεία δεξαμενής: Η δεξαμενή θα εγκατασταθεί στην περιοχή Μασπάλι 
Κατωγής Δ. Ληξουρίου και δύναται να έχει μέγιστη διάμετρο 20,50m με την 
υποδομή της. Κάθε προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στατική και 
αντισεισμική μελέτη για την δεξαμενή χωρητικότητας 1.000 κυβικών μέτρων, Η 
τοποθέτηση της συγκεκριμένης μονάδας θα γίνει στην θέση του λόφου μασπάλι σε 
χώρο που έχει εκμισθώσει η ΔΙΑ.Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ καθώς προκύπτουν σημαντικά οφέλη 
για τον Δήμο Ληξουρίου και  τους Δημότες, καθώς επίσης και για τους τουρίστες που 
επισκέπτονται την περιοχή και έχει μεγάλη επισκεψιμότητα ενώ  οι επιχειρήσεις και 
οι κατοικίες στην περιοχή στερούνται επαρκούς ποσότητας πόσιμου νερού ιδιαίτερα 
την θερινή περίοδο 

 Δεδομένου ότι ο κύριος του έργου που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η 
ΔΙΑ.Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και  
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επιχειρησιακής ικανότητας  ως δικαιούχου  του προς υλοποίηση  Έργου, και  
σύμφωνα  με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις και απαιτήσεις για την εκτέλεση της 
πράξης με την υπ’ αριθμ. απόφαση 372/21 Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΔΙΑ.Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ Δήμων  Κεφαλλονιάς και την υπ’αριθμ 206/2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ληξουρίου, εγκρίθηκε  η σύναψη 
προγραμματικής μεταξύ  του Δήμο Ληξουρίου και της ΔΙΑ.Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ ως φορέα 
υλοποίησης για την ολοκλήρωση της πράξης και την παράδοση της πράξης στον 
κύριο του έργου και υπογράφηκε στις 22-2-22 αριθ πρωτ1315. 

 
Π ρ ο τ ε ί ν ο υ μ ε 

1) Την έγκριση των τευχών της  υπ΄ αριθμ. 43/2022 μελέτης της ανωτέρω 
προμήθειας  από το ΔΣ της ΔΙΑ.Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ ως κύριος του έργου προκειμένου να 
προχωρήσει ο Δήμος Ληξουρίου σε όλες τις ενέργειες για την υλοποίηση της 
προμήθειας. 
2) Την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 
του ν. 4412/16 και ως προς τις προθεσμίες εφόσον η σύμβαση είναι κάτω των ορίων 
σύμφωνα με το άρθρο 121 όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.19 Άρθρο 43 ΝΟΜΟΣ 
4605  με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς 
βάσει της τιμής . 
 
 

Ληξούρι, 22-8 -2022 
 

Οι Συντάξαντες 
Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος 

Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός 
Καλογερόπουλος Θεόδωρος 

Πολιτικός Μηχανικός 
 

Ο Θεωρήσας 
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
Καλογερόπουλος Θεόδωρος 

Πολιτικός Μηχανικός 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, ερωτήσεις και τοποθετήσεις των Συμβούλων.  
 Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη : 
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 40  του Ν.4735/2020 (Φ.Ε.Κ.197/12-10-2020 Α), 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(θετικές ψήφοι:5) 
 

Εγκρίνει την υπ΄ αριθμ. 43/2022 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ληξουρίου 
με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση μιας προκατασκευασμένης μεταλλικής κυλινδρικής 
υδατοδεξαμενής βαρέους τύπου χωρητικότητας 1000 m3 στην περιοχή Μασπάλι της 
Κοινότητας Κατωγής  Δήμου Ληξουρίου» συνολικού προϋπολογισμού 99.200,00€ με τη 
δαπάνη Φ.Π.Α. 
 
Ορίζει ως τρόπο εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας  την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 
27 του ν. 4412/16 και ως προς τις προθεσμίες εφόσον η σύμβαση είναι κάτω των ορίων 
σύμφωνα με το άρθρο 121 όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.19 Άρθρο 43 ΝΟΜΟΣ 4605  με 
το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της τιμής . 

 
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 241/2022. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                    Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
Πιστό Αντίγραφο 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

Γεώργιος Κατσιβέλης 
Δήμαρχος Ληξουρίου 
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